
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, Urząd Marszał-
kowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Urząd 

Miasta w Elblągu. 

 

REGULAMIN 
 
 

38 OGÓLNOPOLSKIEGO  
ELBLĄSKIEGO RAJDU WIOSENNEGO  

„EL – WI – RA 2013” 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jelenia Dolina, 25 maja 2013 r. 
 
 
 
 



CELE RAJDU 

 propagowanie walorów krajoznawczo-turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej, 

 propagowanie najtańszej formy czynnego wypoczynku – turystyki kwalifikowanej, 

 popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy i nauce, 

 realizacja Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być”, 

 aktywizacja środowisk młodzieżowych w uprawianiu różnorodnych form turystyki kwalifikowanej, 

 włączenie się w obchody Roku Przewodników Turystycznych PTTK”. 

 

ORGANIZATORZY 

 Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY  

 Urząd Marszałkowski w Olsztynie, 

 Starostwo Powiatowe w Elblągu, 

 Urząd Miasta w Elblągu, 

 Klub Turystów Pieszych PTTK „DELTA" w Elblągu, 

 Koło Przewodników i Pilotów PTTK, 

 Klub Aktywnej Turystyki PTTK „RELAKS" w Elblągu. 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Komandor rajdu – Leszek Marcinkowski 
Sekretarz  – Agnieszka Banaś 
Członkowie  – Jolanta Bulak, Danuta Hoppa, Leon Jasiński, Sławomir Kałabun, Jolanta 

Kałabun, Urszula Kałabun, Piotr Krupski, Stanisław Kukowski, Jolanta 
Marcinkowska, Artur Wyszyński, Danuta Żynda, Krzysztof Żynda. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Rajd odbędzie się 25.05.2013 roku, z zakończeniem na polanie w Jeleniej Dolinie – koło „Smo-
ków” w godz. 12:30 -14:30. 

2. W rajdzie uczestniczyć mogą turyści indywidualni lub drużyny min. 8-osobowe zgłaszane przez 
wszelkie organizacje. 

3. Kierownik drużyny liczącej minimum 8 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie.  

4. Opiekun (kierownik) drużyny ma obowiązek podać dane kontaktowe. 

5. Młodzież szkolna bierze udział w rajdzie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez dyrekcję 
szkoły opiekuna lub nauczyciela. 

6. Zgłoszenia i opłata na rzecz organizatora na działalność statutową w wysokości: 
 trasy piesze nr 2, 3 i 4 – 13,00 zł od osoby, 
 trasa piesza nr 1 – 10 zł od osoby 
 trasy dowolne – 8,00 zł od osoby, 
zgłoszenia wraz z opłatą należy wpłacać w terminie do 16.05.2013 r. osobiście w Oddziale PTTK 
Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5; tel./fax.: (55) 641-12-96.  
Wpisowe można również wpłacić na konto Oddziału PTTK w Elblągu: 

BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650  

z dopiskiem „EL-WI-RA 2013” 

7. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu, 

w przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora oraz podanie obok 



nr szkoły klasy. 

8. Ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i ko-

pertach z korespondencją rajdową dopisku: „EL-WI-RA 2013”. 

9. W przypadku opłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kserokopii dowodu 

wpłaty. Oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić jej kierownikowi celem wyjaśnienia 

powstałych (ewentualnych) wątpliwości. 

10. O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia /dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania opłaty 

lub przelewu do oddziału PTTK. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia całych grup na trasy zastępcze. 

12. Organizator zapewnia transport na punkt startowy i po zakończeniu rajdu do Elbląga. 

13. Ilość osób w rajdzie i na poszczególnych trasach jest ograniczona. 

14. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, wpisowe nie podlega zwrotowi. 

15. Ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym zakre-

sie i na własny koszt. 

16. Organizator ma prawo nie przyjąć osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie mógł za-

pewnić bezpieczeństwa uczestnikom rajdu. 

 

ŚWIADCZENIA 

W ramach świadczeń uczestnicy otrzymują: 

 obsługę Przodownika Turystyki Pieszej PTTK na trasach pieszych, 

 pamiątkowy znaczek rajdowy, 

 pamiątkowy dyplom dla drużyny, 

 posiłek na zakończenie rajdu – kiełbasa, 

 nagrody w konkursie, 

 potwierdzenie punktów na: Odznakę Turystyki Pieszej, Turystę Przyrodnika, Regionalną Odznakę 

Krajoznawczą i Odznakę Krajoznawczą Polski, Miłośnika Ziemi Elbląskiej, Kolarską Odznakę Tu-

rystyczną, Motorową Odznakę Turystyczną, 

 przejazd autokarem na punkt startowy i powrót z Jeleniej Doliny do Elbląga. 
 

KONKURSY 

Na zakończeniu rajdu odbędą się konkursy:  

 krajoznawczo-przyrodniczy, 

Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostaną przez współorganizatorów rajdu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 w trakcie rajdu zorganizowany zostanie punkt weryfikacyjny odznak turystycznych oraz sklepik, 

w którym uczestnicy będą mogli nabyć pamiątki, odznaki turystyczne oraz materiały krajoznaw-

cze,  

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu 
osobom trzecim, 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu. 
 
 
 

 



TRASY PIESZE 
 

TRASA 1 

BAŻANTARNIA – szlak niebieski – szlak czerwony – Dąbrowa – szlak czerwony – Jagodnik – szlak 
czerwony – JELENIA DOLINA ..................................................................................................... 11 km 

Start: dnia 25.05.2013 r. – Bażantarnia Muszla Koncertowa, godz. 8:00.  

 

TRASA 2 

PRÓCHNIK – szlak czerwony – JELENIA DOLINA .......................................................................3 km 

Start: dnia 19.05.2012 r. – Próchnik, przystanek MZK godz. 10:00. Wyjazd autokarem z parkingu 
przy lodowisku o godz. 9:30. 

 

TRASA 3 

RUBNO – Próchnik – szlak czerwony – JELENIA DOLINA ......................................................... 10 km 

Start: dnia 25.05.2013 r. – Rubno, skrzyżowanie godz. 8:30. Wyjazd autokarem z parkingu przy lo-
dowisku o godz. 8:00. 

 

TRASA 4 

KRASNY LAS n/ż – leśna droga – Jagodnik – szlak czerwony – JELENIA DOLINA ....................6 km 

Start: dnia 25.05.2013 r. – Krasny Las n/ż, Wyjazd autokarem z parkingu przy lodowisku o godz. 9:00 

 

Trasy dowolne: piesze, rowerowe i motorowe tj. opracowane i odbyte indywidualnie przez 
uczestników są mile widziane przez organizatorów. 

 

Organizatorzy imprezy życzą uczestnikom słońca i przyjemnej wędrówki. 

 

        
 
 

  
 
 

www.pttk.elblag.com.pl;         e-mail: pttk_elblag@wp.pl 

http://www.pttk.elblag.com.pl/

